
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPOLUPRÁCE ZEMÍ V4+2  
V KOORDINACI ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Informace o Společné strategii  
územního rozvoje států V4+2  

(dále Společná strategie)                                                         

Spolupráce států V4+2 v koordinaci územního rozvoje je spoluprací šesti 
zemí – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – (V4), Bulharska 
a Rumunska – (odtud +2), která byla zahájena na 1. jednání řídící skupiny 
států V4+2 v Bratislavě v březnu 2008.  

Pro konkrétní řešení problémů a zpracování dokumentů byly zřízeny řídící 
skupina a pracovní skupina států V4+2. 

Základem spolupráce zúčastněných zemí je společná myšlenka, že 
územní rozvoj, má-li být úspěšný a udržitelný, nemůže probíhat 
izolovaně, bez souvislostí se sousedními zeměmi a regiony a bez 
znalosti potřeb, zájmů a možností sousedních zemí.  

Nezbytná je vzájemná informovanost, sdílení znalostí, společná 
komunikace a zjištění bariér, které společné komunikaci brání. Bariéry na 
společných hranicích můžou být podnětem ke společně prospěšnému 
rozvoji území. 

Významným výstupem spolupráce v oblasti územního rozvoje je 
Společný dokument územního rozvoje států V4+2 (dále Společný 
dokument), k němuž byly přijaty závěry ministrů zodpovědných za 
územní a regionální rozvoj v březnu 2010 v Budapešti. Byl zpracován 
jako podklad pro aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje 
zúčastněných zemí.  

Ve Společném dokumentu:  

 bylo provedeno vymezení a jednotné vyjádření rozvojových pólů, 
rozvojových os a dopravních sítí na území států V4+2 vyplývající 
z platných národních a evropských rozvojových dokumentů 
a mezinárodních dohod,  

 identifikace přeshraničních (mezistátních) nenávazností 
rozvojových os a příhraničních (mezistátních) nenávazností 
v rámci jednotlivých dopravních sítí na území států V4+2, 
tj. poukázání na bariéry narušující polycentrický rozvoj a územní 
soudržnost na území těchto států.  

V souladu se Závěry jednání ministrů zodpovědných za územní 
a regionální rozvoj z března 2010 v Budapešti a v návaznosti na Společný 
dokument územního rozvoje států V4+2 z roku 2010 byla zpracována 
Společná strategie územního rozvoje států V4+2 (dále Společná 
strategie) která je pokračováním států V4+2 ve spolupráci v oblasti 
územního rozvoje. 

 

SPOLEČNÁ STRATEGIE  
ÚZEMNÍHO ROZVOJE STÁTŮ V4+2  

(dále Společná strategie) 

Zpracování společné strategie: duben 2010 – březen 2014. 

Zapojené země: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko (V4), 
Bulharsko a Rumunsko (+2). 

Koordinátor dokumentu a zpracovatel Ústav územního rozvoje. 

Dostupnost dokumentu:  

 http://www.v4plus2.eu/pdf/Spolecna-strategie-uzemniho-rozvoje-
zemi-V4-2-21032014.pdf  

 http://www.v4plus2.eu/ 

Evropský kontext Společné strategie  

Zásadní význam má Územní agenda Evropské unie 2020 – k inteligentní 
a udržitelné Evropě rozmanitých regionů podporujících začlenění, 
schválená na neformálním setkání ministrů odpovědných za územní 
plánování a územní rozvoj 19. května 2011 v Gödöllő, v Maďarsku. 
Společná strategie je zaměřena na koordinaci řešení problémů 
společného územního rozvoje a na podporu územní soudržnosti v Evropě. 

Využití Společné strategie  

Společná strategie je určena především pro oblasti územního plánování 
a regionálního rozvoje, zaměřené na plánování, přípravu a provádění 
změn v území, jejichž cílem je jeho vybavení potřebnými službami 
obecného zájmu. Územní rozvoj je ve Společné strategii chápán jako 
rozvoj hodnot a možností území, přinášející prospěch všem zúčastněným. 
Společně s překonáváním bariér je hlavní myšlenkou Společné strategie.  

Hlavní cíle společné strategie: 

 přispět ke koordinaci a aktualizaci národních dokumentů 
územního rozvoje a rozvoje dopravních sítí a sítí technické 
infrastruktury, 

 podporovat územní soudržnost v Evropě, 

 napomáhat koordinaci různých odvětvových politik, které mají vliv 
na územní rozvoj, 

 poskytovat státům V4+2 argumenty a podporu při diskusích 
na úrovni EU o otázkách politiky územního rozvoje, politiky 
soudržnosti a dopravní a energetické politiky. 

Příprava společné strategie se uskutečňovala prostřednictvím:  

 Řídicí skupiny, složené ze zástupců ministerstev jednotlivých 
zemí zodpovědných za územní rozvoj. 

 Pracovní skupiny, která byla složena z expertů jednotlivých zemí 
na problematiku územního rozvoje a územního plánování. 
Pracovní skupina připravovala podklady pro jednání Řídicí 
skupiny. Ta měla rozhodovací a schvalovací pravomoci, 
formulovala zadání a usměrňovala práce na dokumentu. 

Obsah společné strategie: 

 I. Úvod; 

 II.1 Rozvojové póly a osy a jejich nenávaznosti; 

 II.2 Dopravní sítě a jejich nenávaznosti (železnice, silnice, vodní 
doprava); 

 II.3 Technická infrastruktura (sítě a instalace elektrické energie, 
přepravní síť plynu, přepravní síť ropy); 

 II.4 Socio-ekonomická prostorová analýza (společné demografické 
a sociální rysy, společné ekonomické rysy, územní struktura zemí 
V4+2); 

 II.5 Environmentální podmínky (fyzicko-geografická 
charakteristika, geologická charakteristika, vody, klimatické 
poměry, flóra a fauna, využití území, ochrana přírody a krajiny); 

 II.6 Bariéry územního rozvoje a možnosti jejich eliminace; 

 III. Společné perspektivy a priority územního rozvoje zemí V4+2. 

 

 

 

 

Význam společné strategie byl oceněn v Závěrech z jednání ministrů 
zemí V4+2 zodpovědných za územní a regionální rozvoj, konaného 
v dubnu 2014 v Budapešti.  

V Závěrech se zdůrazňuje účelnost využívat poznatky a výstupy 
z koordinace národních dokumentů územního rozvoje a při formulování 
„Společné strategie“ v rámci nového programovacího období 2014-2020 
a konkrétní rozvojové potřeby zapracovávat především do příslušných 
národních a resortních dokumentů územního rozvoje, zejména v oblasti 
dopravní a energetické politiky. Závěry zavazují zainteresované strany 
k další spolupráci. 

Ministři zodpovědní za územní a regionální rozvoj vyzvali ke zvážení 
aktualizace „Společné strategie územního rozvoje států V4+2“.  

Dle Závěrů Řídící skupiny V4+2 z dubna 2016 v Praze bude potřeba 
aktualizace dokumentu „Společné strategie“ zhodnocena v roce 2017.  

http://www.uur.cz/
http://www.v4plus2.eu/pdf/Spolecna-strategie-uzemniho-rozvoje-zemi-V4-2-21032014.pdf
http://www.v4plus2.eu/pdf/Spolecna-strategie-uzemniho-rozvoje-zemi-V4-2-21032014.pdf


 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V4 – SPOLUPRÁCE ZEMÍ V4 

Visegrádská skupina, neoficiální název je Visegrádská čtyřka – V4, je 
aliance čtyř států střední Evropy: České republiky, Maďarska, Polska a 
Slovenska. 

 

Smlouva o spolupráci původně tří zemí vznikla 15. února 1991 na setkání 
maďarského premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Václava Havla 
a polského prezidenta Lecha Wałęsy ve Visegrádu. Po rozdělení ČSFR se 
označení aliance změnilo na Visegrádská čtyřka (V4), jelikož členství se 
převedlo na oba nástupnické státy Českou republiku i Slovensko. S 
dalšími zeměmi střední a východní Evropy skupina spolupracuje v rámci 
takzvaného programu V4+. 

Skupina se zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším 
regionu Střední Evropy.  

Cílem je posilovat vzájemnou důvěru a solidaritu mezi jednotlivými státy 
Evropy, ale také na mezinárodní úrovni.  

Země Visegrádské čtyřky – V4 stojí na společné myšlence spolupráce 
a vzájemné důvěry založené na funkčních a blízkých vztazích členských 
států a na otevřené výměně názorů mezi partnery, jejichž spolupráce 
může být v určitých oblastech velmi účelná a produktivní. To je hlavním 
důvodem, že je Visegrádská čtyřka i v současnosti základním a klíčovým 
formátem spolupráce ve střední Evropě. 

 

Předsednictví Visegrádské skupiny je vždy na jeden rok a předává se 
o půlnoci z 30. června na 1. července. 1. července 2015 začalo roční 
předsednictví České republiky. České předsednictví navázalo 

na předsednictví Slovenska a v červenci 2016 bude předáno Polsku.  

KONTAKTY 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor územního plánování 
Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 
 
 
 

Ústav územního rozvoje (ÚÚR) 
Jakubské náměstí 3 

602 00 Brno 
Tel.: +420 542 423 111 

E-mail: sekretariat@uur.cz 
 
 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY V4+2 

  
Přístup z webu Ústavu územního rozvoje 

http://www.v4plus2.eu/ 
 

Další přístup je možný z Portálu územního plánování –  
http://portal.uur.cz/ 

Mezinárodní instituce, spolupráce a dokumenty   
http://portal.uur.cz/mezinarodni-souvislosti/mezinarodni-instituce-

spoluprace-a-dokumenty.asp 
 
 
 
 

 

Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
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